
 

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 

zainteresowanych wykorzystaniem komunalnych 

osadów ściekowych -19 08 05  
 rolników, osoby fizyczne lub prawne władające nieruchomością 

gruntową – właścicieli/dzierżawców 

 firmy transportowe posiadające pozwolenie na przewóz odpadów 

 zajmujących się pozarolniczym zagospodarowaniem osadów 

 

pochodzących z oczyszczalni ścieków w Suwałkach 

ul. Sejneńska 86 

 
od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-14.00 - ul. Sejneńska 86, 

tel. 87 566 56 79 w.21/mobile: 509 975 313), e-mail: 
oczyszczalnia@pwik.suwalki.pl  

Osoba do kontaktu: kierownik oczyszczalni ścieków Waldemar Sowiński 
 

WARUNKI ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA 

rolnik/władający nieruchomością gruntową: 
1. Wyrażenie pisemnej zgody z podaniem danych osobowych, numerów działek, 

okręgów oraz areału w ha do nawiezienia na zastosowanie ustabilizowanych 

komunalnych osadów ściekowych (druk oświadczenia w załączeniu). 

2. Powierzchnia pojedynczej działki nie może być mniejsza niż 5 ha. Dopuszcza 

się łączenie sąsiadujących działek poniżej 5 ha pod warunkiem, że suma areału 

wyniesie co najmniej 5 ha. 

3. Podpisanie umowy na udostępnienie gruntów i zagospodarowanie osadów tj. ich 

rozplantowanie i zaoranie.  

 

wytwórca osadów ściekowych (PWiK): 
1. Przebadanie osadów i gruntów oraz kwalifikacja działek.  

2. Wyliczenie maksymalnej dawki osadów w podziale na poszczególne działki. 

3. Przekazanie władającemu badań gruntów i osadów. 
 

firmy transportowe: 
1. Zaproszenia przez PWiK do składania ofert cenowych - działki wskazane przez 

PWiK. 

2. Rozpoczęcie współpracy z inicjatywy firm transportowych, do których należy 

pozyskanie pisemnej zgody od władających gruntami na zastosowanie 

ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.  

3. Złożone oferty cenowe podlegają negocjacjom.  
4. Dopuszcza się zawarcie umów z więcej niż jedną firmą transportową. 

 

WARUNKI POZAROLNICZEGO WYKORZYSTANIA 
1. Posiadanie zezwolenia na:  

 rekultywację terenów, w tym gruntów na cele rolne,  
 dostosowanie gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów 

gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 inny proces zagospodarowania. 

2. Złożenie ofert cenowych. 
3. Negocjacje cenowe. 

4. Zawarcie umowy. 
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Suwałki, dnia………………………… 

DANE WNIOSKODAWCY:   

…………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwisko i imię/nazwa) 

 

……………………………………………………. 
(numer PESEL/NIP) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(adres zamieszkania/siedziby ) 

 

………………………………………. 
(telefon kontaktowy) 

OŚWIADCZENIE  

w związku z udostępnieniem  nieruchomości gruntowej do zastosowania osadów ściekowych 
 

Ja niżej podpisany oświadczam, że: 

1) Jestem zainteresowany pozyskaniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 

pochodzących z oczyszczalni ścieków w Suwałkach, ul. Sejneńska 86 i ich rolniczym 

zagospodarowaniem w związku z czym udostępnię działki, które są moją własnością/którymi władam 

na podstawie …………………………………… do zastosowania tych osadów.  

2) Przed zastosowaniem osadów w uzgodnionym terminie umożliwię przedstawicielowi Wytwórcy 

osadu i laboratorium badawczego pobór próbek gleb w celu oceny ich przydatności. 

3) Po zakwalifikowaniu działek do zastosowania osadów podpiszę z PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. 

stosowną umowę, której postanowienia akceptuję (projekt umowy w załączeniu). 

4) Zwrócę koszty badań gleb w wysokości kosztu, który został poniesiony przez Wytwórcę osadu na 

badanie gruntu, na którym osady nie zostały zastosowane, jeśli po zakwalifikowaniu działek dokonam 

np. zasiewu lub innego zabiegu agrotechnicznego lub złożę rezygnacje od wyrażonej zgody na 

zastosowanie osadów. 

5) Dokonam zagospodarowania osadów poprzez zastosowanie na areale 1ha maksymalnej 

dopuszczalnej dawki w wysokości: 3 Mg s.m./ha/rok /6 Mg s.m./ha/2lata/ 9 Mg s.m./ha/3lata.* 

6)  Na wskazanych gruntach w ostatnich 1 rok/2 lata/3 lata* osady nie były stosowane w dawce, 

która wyklucza ponowne ich zastosowanie.  

7)   Gospodaruję na użytkach rolnych poniżej 75 ha/powyżej 75ha*. 

Wyszczególnienie działek: 

 położenie (nazwa miejscowości), numer geodezyjny i numer obrębu oraz powierzchnia: 

 

1.………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………. 

4.………………………………………………………………………………………………………… 

W załączeniu (wypis z ewidencji gruntów/mapka): 

1 ……………………… 

2………………………. 

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych zawartą 

w załączniku nr 1 do niniejszego oświadczenia. 

                      

czytelny podpis  

 
(*) odpowiednie zakreślić                                                                                   ………………………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 1 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach, ul. Generała 

Władysława Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki (dalej PWiK). 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy z PWiK, tj. umowy na 

odbiór do zastosowania na Twoich gruntach ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 

odpadu 19 08 05) dostarczonych przez firmę transportującą. Podstawą prawną przetwarzania Twoich 

danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b). Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak 

niezbędne w zakresie realizacji ww. celów. 

PWiK będzie przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom, którym powierzono przetwarzanie 

danych osobowych w imieniu i na rzecz PWiK, w tym w szczególności ww. firmie transportującej. 

Ponadto PWiK będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom, o ile taki obowiązek 

wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich  

i organizacji międzynarodowych.  

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wykonania łączącej Ciebie oraz PWiK umowy oraz 

dla celów archiwizacyjnych przez okres 5 lat. 

Jakie masz prawa? 

Przysługuje Ci prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu; 

 sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 

 żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia 

okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 

 żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 

RODO; 

 przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę 

do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 

Kontakt  

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz 

skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: 

Inspektor Ochrony Danych: Zbigniew Walicki tel: +48 601 397 826, e-mail: iod@pwik.suwalki.pl 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Suwałkach, ul. Generała Władysława Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki. 
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